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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. augusztus 27.-én megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai
Árpád alpolgármester, Inklovics László, Uzelman Zoltán és Wingendorf János képviselők.
Farkas László Márton köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozat képes,
azt megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő- testület az írásban megküldött egyedüli napirendet
tárgyalja. A javaslattal a képviselő- testület egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
1.) Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak ( nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság ) megválasztása
Ea: Gulyás Imre jegyző, helyi választási iroda vezetője
Farkas László Márton bejelenti, hogy a jegyző kérte a rendkívüli testületi ülés összehívását. Ő
napirend előterjesztője, átadja a szót.
Gulyás Imre ismerteti, hogy az október 12.-i polgármester és önkormányzati képviselő, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselő választás végrehajtására kiadott két rendelet, a
-

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról és a

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
2014. augusztus 31.-ig írja elő a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak, illetve a
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását. Az előző testület
mandátuma az új testület alakuló üléséig tart. Az egy szavazókörös településeken – ilyen
Aldebrő is – a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottság feladatait is. A
választási eljárási törvény értelmében a bizottság tagjaira csak a jegyző tehet javaslatot. Az
előterjesztésről „ csomagban” kell szavazni. Vagy mindenkit elfogadni, vagy mindenkit
elutasítani. Az előzetes egyeztetés során egy személlyel kapcsolatban kifogás merült fel,
mivel internetes oldalán választási csalásra alkalmas íróeszközt tett közzé. Beszélt az illetővel
aki elmondta, hogy ezt tréfának szánta és több éve nincs a kép már az oldalán. Az illető
közölte, hogy nem szeretné ha személye akadály lenne az új testület megalakításakor. Ennek
megfelelően az illető kikerült az ajánlott névsorból. Hozzáteszem, hogy a történtek ellenére
meg vagyok győződve az érintett személy tisztességéről.
Elmondom, hogy javaslatomban is jeleztem, hogy a HVB póttagjai lesznek a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjai. Ez azért jó, mert esetleges összeférhetetlenség esetén
kezelni lehet a problémát és nem kell mindig új testületi ülést összehívni.
Farkas László Márton van- e kérdés a jegyző úrhoz. ( Nem volt. )
Javaslom a jegyző által tett előterjesztés elfogadását. Kérem, bár írásban mindenki megkapta
olvassa fel a javasolt neveket!
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
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